___________FICHA TÉCNICA__________
BIOVEDA PAREDE
BIOVEDA PAREDE é uma tinta impermeabilizante, superflexível e de base acrílica, indicada para
impermeabilizar paredes, contra batidas de chuva. Impedindo a presença da umidade, BIOVEDA PAREDE
assegura ambientes saudáveis, sem manchas e sem bolor.
Características Técnicas
Aspecto físico:
Cor:
pH:
Densidade:
Composição básica:

Líquido viscoso
Branco
8,0 a 9,5
1,25 a 1,35 g/cm³
Emulsões acrílicas

Propriedades
- Excelente impermeabilidade e resistência;
- Excelente aderência;
- Superflexível;
- Previne o aparecimento de manchas de umidade e bolor, mantendo a superfície limpa, saudável e com
ótima aparência;
- Dispensa a aplicação de seladora;
- Produto 3 em 1: Sela, Impermeabiliza e dá acabamento;
- Pode receber pigmentos líquidos em tons pastéis e receber tinta látex/acrílica ou textura;
- Fácil aplicação;
- Baixo odor;
- Resistência aos raios UV.
- Minimiza poluição ambiental e resguarda a saúde do operador.

Nature Química Ind. e Com. Ltda. Rua Ray Wesley Herrick, 1211. Jockey Clube A - 13565-090 São Carlos/SP
Tel.: +55 (16) 34127062 / 34127063

Campo de Aplicação
- Impermeabilização de paredes externa sujeitas a batidas de chuvas e ventos.
- Pode ser aplicado sobre reboco, concreto, texturas, telhas, fibrocimento e massa acrílica.
Modo de Usar
Preparo da Superfície
- O reboco a ser aplicado BIOVEDA PAREDE deve estar com boa resistência, poroso, limpo, sem pintura,
seco, isento de poeira, partes soltas, óleos, etc.
- Reboco novo deve-se aguardar secagem e cura (28 dias no mínimo).
- Reboco antigo ou paredes já pintadas devem ser lixados (as) até remover toda a pintura existente.
- Defeitos como furos ou trincas deverão ser tratados antes de aplicar o BIOVEDA PAREDE.
Procedimentos para limpeza da parede:
Lavar com solução de água + água sanitária, na proporção de 1:1; enxaguar com água limpa em abundância
e aguardar a completa secagem da superfície por 03 dias no mínimo (25ºC) para aplicar o BIOVEDA
PAREDE. (Deve-se corrigir as possíveis causas da geração do mofo).
Aplicação
- O BIOVEDA PAREDE pode ser diluído em até 30% de água somente na sua primeira demão, nas
demais demãos não é necessário diluir. Homogeneizar antes de usar.
- Aplicar com pincel, rolo de lã alta, trincha ou brocha, de 2 a 3 demãos.
- Após a primeira demão, aplicar as demais com intervalo de 3 a 4 horas entre cada aplicação.
- Aguardar a secagem do BIOVEDA PAREDE por, no mínimo, 03 dias da última demão (25ºC), se for aplicar
tinta látex/acrílica ou textura.
Consumo Aproximado
250 a 300g/m²/demão
Observações
Em superfícies irregulares, o consumo poderá ser alterado. Para proteger as superfícies de respingos e
escorrimentos, sempre adotar os procedimentos adequados. Não é recomendado à aplicação de BIOVEDA
PAREDE em tempo chuvoso.
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Precauções
Armazenamento: Transportar o produto adequadamente na posição vertical e preso, para não tombar;
Estocar em local protegido de intempéries e temperatura ambiente; Manter fora do alcance de crianças e
animais e longe de fontes de calor; Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
Limpeza das ferramentas: As ferramentas utilizadas devem ser limpas com água e sabão, imediatamente
após o seu uso.
EPI (Equipamento de proteção individual): Avental de PVC; Luvas de borracha e Óculos de segurança.
Primeiros Socorros:Em caso de contato com a pele, lavar com água corrente e sabão; Em
casode contato com os olhos lavar imediataeabundantemente com águae consultar um médico; Em caso
de ingestão, não provocar vômito, consultar um médico imediatamente levando consigo a embalagem.
Validade
24 meses a partir da data de fabricação.
Produto habilitado como
•
•
•
•

Não perigoso;
Não tóxico;
Não inflamável;
Não explosivo.

Em condições normais de utilização, BIOVEDA PAREDE não é prejudicial à saúde e não agride o meio
ambiente.
Desempenho do Produto:
A fabricante NATURE QUÍMICA garante a qualidade do produto contra defeitos de fabricação, porém não
assume a responsabilidade sobre o desempenho da obra, uma vez que não possui controle direto sobre as
condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estão limitados ao valor do produto.
A fabricante NATURE QUÍMICA informa que poderá promover alterações no produto sempre que
necessário, sem aviso prévio.
Os produtos NATURE QUÍMICA devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidades com
as instruções constantes no manuais de aplicação, embalagens e Fichas Técnicas disponibilizados pela
empresa.
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Observação
Este produto passou por rigorosos testes de controle qualidade, e terá as suas propriedades garantidas
desde que siga corretamente as instruções de uso. O desempenho do produto depende das condições de
preparação da superfície e da argamassa, faça-o corretamente e terá a qualidade do produto assegurada.
Para maiores informações consulte o departamento técnico.
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